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Sindicato comemora a data assinando, pela primeira vez na história 
de lutas da categoria, um acordo com a Reitoria que contempla várias 
das reivindicações contidas na pauta interna encaminhada ao reitor 
Carlos Levi durante a greve de cem dias. Páginas 4 e 5
 

 Mais comemoração
Veja a programação conjunta PR-4, Sintufrj e Adufrj comemorativa 
da Semana do Trabalhador Público, de 5 a 7 de novembro, na Página 3

 Assembleia estatutária 

Terça-feira, dia 4, às 10h, em primeira chamada, e às 10h30, em 
segunda e última chamada com qualquer quórum, no auditório 
do CT. Pauta: eleições sindicais, colegiados e CIS. Página 3

 GT-Carreira e seminários
Página 3

 Torneio de Futebol do Sintufrj
Confira a tabela na Página 2

Dia do Trabalhador Público
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doiS pontoS

PARTICIPE. RESPONDA À PESQUISA
O Sintufrj realiza pesquisa para identificar o nível de escolaridade 
dos técnicos-administrativos da UFRJ e como se assumem enquanto 
etnia (branco, negro, pardo).

Torneio do Dia do Trabalhador 
Público

A Coordenação de Esporte e 
Lazer realizou, na quarta-feira, dia 
29, no Grêmio da Coppe, a última 
reunião de organização do Torneio 
do Dia do Trabalhador Público, 
quando foi sorteada a tabela dos 
jogos e definidas as datas. Veja a 
seguir a programação:

Trabalhadores e estudantes da 
Universidade Federal Fluminense  
realizaram na quarta-feira, dia 
29, ato em frente ao DCE contra 
a Ebserh. Inicialmente a mani-
festação ocorreria no Conselho 
Universitário, mas por falta de 
quórum a sessão foi suspensa. O 
Sintufrj estava presente apoiando 
a luta dos companheiros. 

Sintufrj na luta contra a Ebserh

Ação sindical

O coordenador de Aposentados e 
Pensionistas, Carlos Alberto da Silva 
Vieira, promoveu na última semana 
mais uma visita a um aposentado 
que, no momento, tem dificuldades 
físicas de sair de casa. Dessa vez quem 
recebeu o carinho da Coordenação 

foi a companheira Madalena Pinto 
Tavares, residente no Jardim Guana-
bara. Ela ficou muito feliz com a pre-
sença dos ex-colegas de trabalho da 
UFRJ. O grupo completo foi composto 
por Helena, Maria do Rosário, Nina, 
Sebastião, Dionísio e Nelson. 

No mês de novembro, o Fórum 
de Ciência e Cultura realiza, con-
forme previsto, encontro para fazer 
uma avaliação do documento elabo-
rado em 2012 – fruto de um ciclo de 
debates (e aprovado pelo Conselho 
Universitário) –, e produzir um Pla-
no de Cultura 2015/2016 da UFRJ.  

Programação:
Dia 5 de novembro, Dia Nacional 

da Cultura, no Salão Pedro Calmon, 

CARLOS Alberto, Dionísio, Nelson, dona Madalena, Helena, 
Nina, Maria do Rosário e Sebastião

NELSON, Francisco de Assis, Luciano, Aluízio e Francisco Carlos

Mais Cultura nas Universidades
Av. Pasteur, 250 - 2º andar - Urca. 

 9h30 - Abertura: Quarteto de Sax 
4 x 4 

 9h40 - Avaliação do documento 
Você Faz Cultura: Uma Política 
Cultural, Artística e de Difusão 
Científico-Cultural para a UFRJ

 14h - Grupo de Choro Sodade 
Brasilis

 14h10 - Edital Mais Cultura nas 
Universidades: elaboração do Plano 
de Cultura da UFRJ para o Edital.

SuperEst

Posicionamento da direção
A diretoria do Sintufrj está 

ciente das dificuldades que 
os trabalhadores da Superin-
tendência Geral de Políticas 
Estudantis (SuperEst) enfren-
tam para cumprir com suas 
obrigações profissionais. Mas 
se ainda não tomou nenhuma 
providência, foi atendendo à 
solicitação dos próprios fun-
cionários, que já agendaram 
reunião com o reitor para tra-
tar dos problemas.   

Sinceramente, esperamos 
que o reitor acate com sensi-
bilidade as reivindicações dos 
trabalhadores, pois a SuperEst 
cumpre um papel fundamental 
para garantir a permanência 
na UFRJ dos alunos com hi-
possuficiência socioeconômica. 

Aqueles estudantes que necessi-
tam de fato da Bolsa de Assis-
tência Estudantil. E graças ao 
Enem e às cotas, eles são cada 
vez em maior número na nossa 
universidade. 

Por esta razão, a SuperEst 
precisa funcionar a todo o va-
por, bem equipada material-
mente e com pessoal suficiente 
para atender à demanda, que 
é grande. Nós, do Sintufrj, en-
tendemos perfeitamente o papel 
institucional da SuperEst, e foi 
por isso que compreendemos 
de imediato a necessidade de 
ocupação do terreno ao lado da 
sede do Sindicato para expan-
são do espaço de trabalho da 
Superintendência. 
Diretoria Executiva do Sintufrj  
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CATEGORIA

A diretoria do Sintufrj convida os 
técnicos-administrativos sindicalizados 
a participar da assembleia na terça-feira, 
dia 4 de novembro, às 10h, em primeira 
chamada, e às 10h30, em segunda e últi-
ma chamada com qualquer quórum, no 
auditório do CT, para discutir e deliberar 
pela seguinte pauta: 

• Calendário das eleições da direção 
executiva mandato 2014/2016,

• Prorrogação ou não do mandato,
• Consulta sobre calendário das eleições 

para os órgãos colegiados (CEG, CEPEG e 
Consuni) e para a CIS (Comissão Interna 
de Supervisão da Carreira) e

• Encaminhamentos. 

Dia 5, quarta-feira 
9h – Apresentação do filme “Um Sonho 

Distante”, de José Mariani.
10h30 – Mesa de debate com o tema 

“Estado, Políticas Públicas, Desenvolvimento 
Econômico e Social”, com o diretor José 
Mariani, Maria da Conceição Tavares (pro-
fessora emérita da UFRJ) e João Pedro Stédile 
(coordenador nacional do MST), mediadora 

Comemoração pelo Dia do Trabalhador Público
ATIVIDADES CONJUNTAS SINTUFRJ, ADUFRJ E PRÓ-REITORIA DE PESSOAL. 

Estes são os assuntos a serem debatidos na reunião do GT-Carreira do Sintufrj na quinta-feira, dia 6, às 13h, na subsede sindical no HU. 

É o tema do seminário que o Sintufrj realizará no dia 
17 de novembro. A presença neste evento e na reunião 
do GT-Carreira contará como pré-requisito para a ida 
ao Seminário sobre Carreira da Fasubra nos dias 22 e 
23 (na proporção de dez participantes para uma vaga). 
Veja a seguir a programação do seminário:

“Avaliação do PCCTAE e a perspectiva de uma nova carreira”

Papel das CIS e o Seminário de Carreira da Fasubra

9h - Recepção.

9h30 - Mesa de abertura.

10h - Mesa “Concepção de carreira”.

12h às 13h - Almoço.

13h - Grupos de trabalho.

15h - Apresentação dos grupos e encaminhamentos. 

professora Maria Malta (IE-UFRJ). Local: au-
ditório Rodolfo Paulo Rocco (Quinhentão), 
no Centro de Ciências da Saúde (CCS).
Dia 6, quinta-feira 

9h – Mesa: “Terceirização e Impactos na 
Administração Pública”, com os professores 
Sayonara Grillo (FND-UFRJ)  e Cláudio 
Rezende Ribeiro (Adufrj), e Paulo Henrique 
(Fasubra), mediação Francisco de  Assis 

10/11, às 9h
Tema: “Lei Gabriela Leite-PL 4211/12 

– Regulamentação da Atividade de Pro-
fissionais do Sexo”.

Jean Wyllys, deputado federal (PSOL-
RJ) e Soraya Simões (Ippur-UFRJ). Me-
diador: Roberto Gambine (PR-4-UFRJ).
11/11, às 9h

Tema: “Diversidade na Universidade”.
Sofia Favero, estudante de psicologia e 

administrador da página Travesti Refle-
xiva, e Elídio Marques (Nepp-dh-UFRJ).
12/11, às 9h

Tema: “Violência contra Mulher e 
Violência Doméstica”.

Local: Auditório do Centro de Tecnologia (CT), bloco A
Inscrições: //eventos.pr4.ufrj.br 
e-mails: gênero@pr4.ufrj.br e raça@pr4.ufrj.br

Dias 10, 11, 12, 13, 14 e 17 de novembro, 
das 9h às 13h

Programação
Célia Rosa (DPAM/Polícia Civil-RJ) 

e Manuela Green, educadora e pes-
quisadora.
13/11, às 9h

Tema: “Gênero Homem e Masculinidade”.
Maria Gefé (Hesfa-UFRJ) e Maria José 

Coelho (PR-1/Hesfa-UFRJ).
14/11, às 9h

Tema: “Questões Raciais”.
Douglas Belchior (UneAfro Brasil/SP) 

e Terezinha Martins (UniRio).
17/11, às 9h

Tema: “Assédio Moral”.
Angelo Soares (Universidade Quebec, 

Montreal).

(Sintufrj).  Local: auditório Pangea, no 
Instituto de Geociências.
Dia 7, sexta-feira

17h – Encerramento do Torneio do 
Dia do Trabalhador Público (competição 
esportiva dos técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ), no Grêmio da Coppe.

18h – Show com a Orquestra Voadora, 
no Grêmio da Coppe.
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DIA DO TRABALHADOR PÚBLICO

a solenidade, realizada pela 
manhã no salão de reuniões 
dos órgãos colegiados com a 

presença de pró-reitores, dirigentes 
sindicais e trabalhadores de diversas 
unidades, o reitor Carlos Levi agra-
deceu a forma tranquila pela qual 
as questões em pauta foram tratadas 
e afirmou: “Ao final chegamos a um 
conjunto de compromissos, e eu te-
nho certeza de que vão ao encontro 
do que todos nós gostaríamos de 
ver implementado na universidade 
e que estão dentro de limites da 
responsabilidade do reitor”. 

O coordenador- geral do Sintu-
frj Francisco de Assis apontou a im-
portância da comemoração do Dia 
Trabalhador Público: “Deixamos 
de ser serviçais e conquistamos 
nossa identidade como trabalha-
dores técnico-administrativos em 
educação, com a nossa maior 
conquista, o Plano de Carreira dos 
Cargos  Técnicos-Administrativos 
em Educação”. 

Ele também destacou a 
importância da negociação: 
“Acreditamos que seja histórica 
para a universidade e para os 

Conquista histórica da categoria  
A comemoração este ano do Dia do Trabalhador Público, na terça-feira, 28 de outubro, vai ficar na história do Sindicato. A data foi marcada por ato simbólico e muito 
importante: a assinatura de um acordo inédito com a Reitoria sobre pontos importantes da pauta interna de reivindicações da categoria em discussão desde a greve

Em resposta à implantação 
dos turnos contínuos com 
jornada de 30 horas semanais, 
será providenciado:

 Para implementação do 
Programa de Dimensionamento 
da Força de Trabalho de toda 
Universidade, previsto na Lei nº 
11.091 será criado GT-Dimen-
sionamento, a ser composto 
por representantes do Sintufrj, 
integrantes da CIS (Comissão In-
terna de Supervisão da Carreira) 
e da Pró-Reitoria de Pessoal, que 
terá como missão a definição de 
um modelo de alocação de vagas 
alinhado com o PDI (Plano de De-
senvolvimento Institucional) e o 
PDIC (Plano de Desenvolvimento 
dos Integrantes da Carreira).

A universidade se compro-
mete a implementar uma polí-
tica de prevenção ao assédio 
moral, providenciando:

a) Inclusão no texto da pro-
posta de Resolução sobre o tema 
que se encontra em tramitação 
na Comissão de Legislação e 
Normas/Consuni, previsão de 
criação imediata de um setor 

trabalhadores, porque firmamos 
alguns compromissos”. E expli-
cou que, no acordo, há diretrizes 
que ultrapassam as gestões da 
Reitoria ou do Sindicato. “Fica 
o legado”, e citou a conquista 
dos cursos de graduação e de 
pós-graduação, o espaço para 
apresentar demandas sobre as-
sédio moral e a área, no Plano 
Diretor, para o Centro de Con-
vivência. E concluiu elogiando 
o compromisso da instituição. 

O vice-reitor Antônio Ledo 
destacou no acordo o ponto sobre 
formação, por propiciar oportu-
nidades a quem quer crescer na 
carreira: “Isso não somente para 
atendimento da demanda inter-
na, mas porque esses trabalha-
dores estão num local que tem a 
preocupação com a formação de 
novas gerações e contribui para 
um país com mais justiça social 
e menos desigualdade”.  

Carlos Levi concluiu apontan-
do a importância do acompanha-
mento do cumprimento do acordo 
e ratificando seu compromisso 
com a categoria. 

A seguir, trechos do acordo 

com profissionais qualificados 
(psicólogo, assistente social, etc.) 
para recepcionar os trabalhadores 
que se sintam assediados;

b) Incluir nos programas de 
capacitação dos servidores da 
UFRJ, palestras e seminários de 
combate ao assédio moral. 

Em resposta ao processo do 
Sintufrj nº 23.079.012386/2010-
02 para construção do Centro de 
Convivência dos Trabalhadores 
da UFRJ, a Universidade se com-
promete a definir no seu Plano 
Diretor 2020 a destinação de 
terreno de, no mínimo, 2,5 mil 
m² para a implantação do Centro.

No fortalecimento das polí-
ticas de valorização do Traba-
lhador Técnico-Administrativo 
em Educação, será garantido:

a) A criação de Programa de 
Qualificação e Desenvolvimento 
para o corpo de trabalhadores 
Técnico-Administrativo em Edu-
cação a ser definido por um Grupo 
de Trabalho envolvendo as Pró-
Reitorias de forma a aproveitar a 
estrutura dos cursos de graduação 
e pós-graduação (lato e stricto 

sensu) da própria universidade, 
sob a coordenação do Gabinete 
do Reitor e com a participação 
do Sintufrj;

b) A ampliação do espaço 
adequado para aulas dos cursos 
de capacitação oferecidos pela 
Subcoordenação de Formação 
Profissional;

c) A Reitoria se compromete 
a ampliar orçamento destinado 
aos programas de capacitação e 
qualificação na perspectiva que 
possa alcançar o mínimo de 1% 
do valor da folha de pagamento;

d) A Reitoria se compromete 
em prover estrutura de trabalho 
para apoio aos Integrantes da CIS, 
nos moldes da CPPD (Comissão 
Permanente de Pessoal Docente);

e) Investimentos em políticas 
de qualidade de vida para seus tra-
balhadores, incluindo parcerias 
internas e externas para ampliar 
e criar projetos e/ou oficinas 
destinadas ao Esporte, ao Lazer 
e à Cultura que possibilitem a 
participação de toda comunidade.

Na política de democrati-
zação da universidade, será 

providenciado:
a) Encaminhamento de pro-

posta de resolução ao Consuni 
que estimule, oriente e indique às 
Unidades Acadêmicas a adoção de 
processos de consultas paritárias 
dos seus dirigentes;

b) Reconhecimento da legiti-
midade da participação dos inte-
grantes da categoria nos órgãos 
colegiados como de desempenho 
de atividades de relevância social 
e importância para o fazer da 
universidade.

No exercício pleno da auto-
nomia da universidade, previs-
to na Constituição, a Reitoria se 
compromete a:

Encaminhar ofício à Andifes 
(Associação Nacional de Dirigen-
tes das Instituições Federais de En-
sino Superior) apoiando a revisão 
da ON (Orientação Normativa) 15 
e ON 16 de 2013 e ON 06 de 2014 
do Ministério do Planejamento 
nos termos estabelecidos pela 
Súmula Vinculante 33 – Supremo 
Tribunal Federal – STF (que diz 
respeito à aposentadoria especial 
para quem exerce atividade insa-

lubre ou perigosa);
Encaminhar ofício ao Go-

verno Federal solicitando que 
seja ampliado o pagamento de 
exercícios anteriores dos processos 
administrativos represados no 
Setor de Pagamento, alocando 
prioridade àqueles que se incluem 
na forma do artigo 69 – A da Lei nº 
9.784/99, bem como os processos 
dos bombeiros hidráulicos;

Encaminhar ofício ao gover-
no federal e à Andifes em apoio 
ao processo de racionalização 
dos cargos atualmente em debate 
na CNSC (Comissão Nacional de 
Supervisão da Carreira);

Organizar um amplo semi-
nário para debater os prejuízos 
da terceirização de serviços na 
UFRJ e os consequentes danos 
aos interesses institucionais e dos 
trabalhadores;

Fazer gestão junto ao SPU  
(Serviço do Patrimônio Público), 
buscando agilizar o processo de 
regularização fundiária da Vila 
Residencial;

Reconstruir o campo de fute-
bol da Vila Residencial.

O acordo dispõe sobre os pontos da pauta interna de reivindicação dos trabalhadores, a partir da deflagração da greve da categoria em 2014, protocolada 
e debatida nas várias reuniões entre a equipe da Reitoria e o Sintufrj. 

CELSO Procópio, Francisco de Assis e o reitor Carlos Levi assinando o acordo  

Foto: Divulgação

N
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DIA DO TRABALHADOR PÚBLICO

“Compreensão de ambas as partes”
Em entrevista ao Jornal do Sintufrj, o reitor Carlos Levi faz uma breve análise sobre o acordo assinado com o Sintufrj, opina sobre os principais itens e antecipa providências   

 Jornal do Sintufrj - 
Este foi o acordo possível?

Carlos Levi – Os pontos 
foram bastante discutidos. 
Portanto, representa o compro-
misso entre o que a gente espera 
e o que a gente tem condições 
de implementar. De ambas as 
partes houve compreensão da 
importância de se avançar nes-
tas discussões, com a responsa-
bilidade de se colocar os limites 
com que cada um dos atores 
poderia de fato se comprometer.

 JS – O que podemos es-
perar para breve?

Carlos Levi – A resolução 
sobre o assédio moral está no 
Conselho Universitário. Então 
é um compromisso que não 
depende diretamente do reitor, 
mas é um espaço que se tem. A 
própria Pró-Reitoria de Pessoal 
tinha um setor que funcionava 
meio informalmente e agora 
a gente vai garantir estrutura 
adequada.

JS – O Dimensionamen-
to é complicado?

Carlos Levi – Sempre foi. 
Vem sendo desenvolvido desde 
há algum tempo pelo pró-reitor 
de Pessoal e acho que agora 
ganha um fôlego extra com a 
participação e a cobrança que 
o Sintufrj vai exercer ao longo 
desse processo.

JS – Como o senhor vê a 
capacitação?

Carlos Levi – Este é um 
programa pelo qual, particu-
larmente, tenho muito carinho. 
Vislumbro um espaço onde 
tanto a comunidade quanto a 
instituição ganham. Agora, é 
importante que a gente de fato 
identifique linhas centrais e 
eixos prioritários do ponto de 
vista da Universidade, para 
a gente garantir, pelo menos 
com alguma prioridade, uma 
formação mais concentrada, 
e com isso atender também às 
expectativas de ter uma carrei-
ra na área administrativa que 
possa ser bem estruturada, orga-

nizada e produzir os resultados 
que queremos.

JS – Onde fica o terreno 
para o Centro de Convi-
vência?

Carlos Levi – Há duas 
alternativas: uma, na área 
próxima ao Alojamento, em 
que está previsto o Clube Uni-
versitário, que parece, nesse 
momento, ser a tendência do-
minante. A outra, numa área 
que a gente chama de Centro 
de Convergência Administra-
tiva (próximo ao Cepel), onde 
a gente pretende concentrar 
órgãos da administração e da 
comunidade e uma Biblioteca 
Central. É um espaço que pode 
ser bem explorado, com as sedes 
dos sindicatos (de docentes e de 
técnicos-administrativos). Mas 
talvez seja o caso de levar para 
o Clube Universitário, porque 
já se começa a dar os primeiros  
passos numa área de atuação 
que é importante, que é oferecer 
lazer, cultura e arte de uma for-
ma ampla para a comunidade 
de nossa universidade.

JS – Como atuar para de-
mocratização?

Carlos Levi – Temos que 
tomar cuidado porque temos 
uma cultura democrática de 
respeitar a organização das 
decisões. A gente pode, e este 
foi o compromisso que a gente 
adotou, levar para esfera do 
Conselho Universitário uma 
resolução que não determine, 
mas que oriente, indique e 
estimule (a democratização). 
Vamos buscar termos que não 
firam as suscetibilidades.

JS – Como poderá se 
desdobrar a questão das 
30 horas?

Carlos Levi – Isso está 
dentro do trabalho do grupo de 
Dimensionamento para dimen-
sionar o que pode, quais são os 
limites. Porque não adianta 
querer pura e simplesmente. 
É importante ter clareza dos 
limites.

Opiniões de 
trabalhadores 
presentes à 
solenidade

“Achei legal. Principal-
mente por ser nesta data ficou 
mais bonito ainda. Foi uma 
coisa assinada para os técnicos-
administrativos”, disse Ivone 
Ferreira, que trabalha na secre-
taria administrativa do Gabinete 
do reitor.

Ângela Uller, chefe do Ga-
binete, destacou o fato de ser 
a primeira vez que algo assim 
acontece. “Um acordo formal 
que demonstra a maturidade 
das instituições. Na verdade, 
somos todos servidores, estamos 
aqui para servir a sociedade”, 
disse. 

Cirbe Rangel (entre as duas esta-
giárias), auxiliar em administração 
do Setor de Convênio, chamou a 
atenção para os pontos referentes à 
capacitação: “Faltam pouco mais de 

quatro anos para eu me aposentar 
e preciso fazer a graduação, pois é 
importante para a progressão. E a 
universidade abrindo as portas, vai 
ser muito mais fácil”. 

O coordenador do Sintufrj Bo-
aventura Souza Pinto pensou que 
se aposentaria sem ver uma reivin-

dicação dos trabalhadores aten-
dida. “E agora, o maior sonho 
que tenho como trabalhador, que 
milita no movimento sindical da 
Educação, é saber que o reitor 
assinou um documento se com-
prometendo a oferecer doutorado 
e mestrado dentro da UFRJ. Mas 
está faltando algo: o concurso 
público interno, que vai acabar 
com o desvio de função. Mas o 
importante é agradecer a Papai 
do Céu por eu estar vivo e ver um 
técnico-administrativo que vem 
da capina, como eu, chegar a 
doutor na universidade”.

“Esse é um momento histórico 
para a categoria. É a nossa pauta 
interna de reivindicação que vem 
desde 2007, e que não conseguimos 
avançar, e hoje temos um com-
promisso assinado pelo reitor. É 
a categoria que avança. E avança 
pela sua luta. Porque é guerreira. 
Porque tem liderança e reconhece 
suas lideranças. E segue junto para 
que hoje a gente culmine, no dia do 
servidor público, com a assinatura 
de um acordo pelo qual lutamos 
muitos anos”, disse a apoiadora 
Iaci Azevedo, ex-coordenador-
geral do Sintufrj.

O Sintufrj é um instrumento 
de luta do trabalhador e quando 
a direção, simpatizantes e cola-
boradores são pessoas aguerridas 
é disso que precisamos no mo-
vimento sindical”, concluiu a 
ex-dirigente sindical. 

“Nós conseguimos conquis-
tar uma reivindicação que há 
muito vínhamos desejando e no 
Dia dos Trabalhadores Públicos. 
Estamos muitos satisfeitos com 
esta vitória que é do Sintufrj e 
da categoria”, disse dona Eunice 
Vianna, aposentada e colabora-
dora do Sintufrj.

Foto: Divulgação

Fotos: Renan Silva 

Entrevista

Carlos Levi
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fora ebserh

A Comissão de Educação da Câ-
mara dos Deputados aprovou, no dia 
29, a realização de audiência públi-
ca para discutir a situação do Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). O autor do requeri-
mento foi o deputado Glauber Braga 
(PSB-RJ), presidente da Comissão, 
que visitou a unidade dois dias antes 
a convite do diretor Eduardo Côrtes.

A situação caótica do hospital 
impressionou o parlamentar, se-
gundo informou a assessoria de im-
prensa da unidade, principalmente 
as enfermarias fechadas por falta de 
profissionais e pelas péssimas con-
dições de uso. Eduardo Côrtes res-
saltou que a luta é pela recupera-
ção de uma das unidades que mais 
formam médicos e profissionais de 
saúde no país.

“Acreditamos que a solução 
seja uma frente parlamentar supra-
partidária que possa pleitear para o 
Hospital do Fundão um orçamento 
próprio e a abertura de concursos 
públicos”, disse o diretor, apontando 
que estas demandas dificultam a for-
mação de equipes e o atendimento 
ao paciente.

Glauber Braga, que não pôde 
comparecer à audiência pública em 
setembro,  se comprometeu, após a 
visita, a levar os problemas do hospi-
tal à discussão na Comissão de Edu-
cação, a convocar uma audiência 
pública na Câmara dos Deputados e 
a buscar, com outros parlamentares, 
soluções no Ministério da Educação.

A direção do hospital ficou com 
a tarefa de produzir um documen-
to com as demandas – a principal 
delas, a conclusão das obras do 
hospital iniciada há décadas – com 
o objetivo de conseguir mais apoio 
na sociedade e de lideranças políti-
cas no estado.

Parcerias
A visita foi acompanhada pelos 

médicos e professores da unidade 

HU terá audiência pública no Congresso

Luiz Fernando Pezão 
(PMDB), herdeiro político do 
ex-governador Sérgio Cabral, 
foi eleito com 4.343.298 votos 
do eleitorado do Rio de Janeiro. 
Seu adversário, o senador Mar-
celo Crivella (PRB), apoiado 
por Antony Garotinho (PR) e 
por Lindberg Farias (PT), obteve 
3.442.713 votos. A soma dos que 
não optaram por nenhum candi-
dato ou se abstiveram da votação 

Ricardo Refinetti, Shiro Tomita e 
Renato Torres, e por coordenadores 
do Sintufrj. 

O coordenador-geral do Sindica-
to Francisco de Assis destacou a opor-
tunidade de articulação de aliados 
no Congresso Nacional e a parceria 
do Sintufrj com a unidade hospitalar 
na luta por orçamento e pessoal ne-
cessários para o seu funcionamento 
e no enfrentamento à Ebserh. E lem-
brou ao parlamentar que a catego-
ria, por meio da Fasubra,  tem um 
projeto para os HUs tramitando no  
Congresso Nacional.

No dia 28, em discurso na Câ-
mara, o deputado relatou a visita 
ao HUCFF, e propôs a realização da 
audiência com a participação de 
representantes do governo federal, 
da Reitoria da UFRJ e do diretor 
Eduardo Côrtes.

Segundo o parlamentar , a pro-
posta é o estabelecimento de um 
cronograma de investimentos. “Os 

hospitais universitários brasileiros, e 
o Rio de Janeiro vive esta realidade, 
precisam de planejamento e recupe-
ração”, defendeu, apontando a ne-
cessidade de articulação entre todos 
que consideram o serviço público e 
os hospitais universitários funda-
mentais para resgate da qualidade 
da saúde.

Ele lembrou que outros parla-
mentares, como os deputados Chi-
co Alencar (PSOL), Jandira Fegha-
li (PCdoB) e a Enfermeira Rejane 
(PCdoB), tiveram a oportunidade 
de participar da audiência pública 
no HU e que ele, como parlamen-
tar do Rio, também se colocou à 
disposição para uma articulação 
por um cronograma de investi-
mentos para o hospital.

Audiência no Congresso
Para Glauber Braga, o que será 

discutido sobre o hospital do Rio de 
Janeiro pode servir como exemplo 

para a reestruturação dos hospitais 
universitários de todo o Brasil. “A 
ideia é que, a partir da audiência 
pública, possamos construir, em par-
ceria com o governo federal e com os 
reitores das universidades, o plano de 
recuperação”, explicou. 

Segundo sua assessoria, o reque-
rimento foi aprovado no dia 29. Ain-
da sem data definida, a audiência 

pública será realizada pela Comissão 
de Educação, em conjunto com as 
comissões de Seguridade Social e Fa-
mília e de Legislação Participativa. 

Entre os convidados estão um 
representante do Ministério da Edu-
cação; o reitor da UFRJ, Carlos Levi; o 
diretor do HUCFF, Eduardo Côrtes; e 
o coordenador-geral do Sintufrj, Cel-
so Procópio Eduardo Júnior.

PROFESSORES Shiro Tomita, Ricardo Refinetti e Renato Torres, deputado Glauber Braga, diretor do HU Eduardo Côrtes, e 
os coordenadores do Sintufrj Francisco de Assis, Márcia Farraia e Carlos  Alberto Faria

CÔRTES mostra ao parlamentar equipamentos deteriorados

eleição 2014

Pezão, sucessor de Cabral, não representou a escolha dos eleitores do Rio de Janeiro
Votos brancos, nulos e abstenções superaram votação do governador eleito

foi de 5.652 a mais do que os vo-
tos dados ao vencedor Pezão. 

Foram 4.348.950 de eleitores 
que optaram por votar em bran-
co, anular ou sequer participar 
da votação. Isso quer dizer que 
o leque de “opções” apresentado 
ao eleitor do Rio no segundo tur-
no, tradicionalmente crítico, não 
o satisfez, e apesar de Pezão ter 
saído vitorioso no pleito, este não 
contemplou os anseios da maio-

ria dos eleitores do Rio.
Luiz Fernando Pezão e Mar-

celo Crivella, apesar de ainda 
terem conseguido angariar mais 
votos para suas campanhas no 
segundo turno, foram candidatos 
rejeitados por parte do eleitorado 
do Rio que se identificava com 
as candidaturas de esquerda que 
disputaram o primeiro turno –  
Lindberg e Tarcísio Motta (PSOL). 
Os eleitores destes candidatos aca-

baram órfãos no segundo turno. 
Segundo o cientista políti-

co Ricardo Ismael, professor da 
PUC-Rio, a eleição no Rio pode 
ser definida então pela taxa de 
rejeição. Para ele, mesmo quem 
votou no Pezão escolheu por 
exclusão. O professor credita 
também ao resultado a falta de 
novas lideranças, pois não hou-
ve renovação do quadro político 
no estado. PEZÃO e Sérgio Cabral

Foto: Internet

Fotos: Assessoria HUCFF
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opinião cut e ctb

A luta da militância e 
da juventude continua

A CUT cumpriu seu papel. Como agente político importante, 
participou ativamente do processo eleitoral que define a vida 
dos trabalhadores e das trabalhadoras, defendeu o projeto de 
desenvolvimento com inclusão e justiça social que garante os 
direitos da classe trabalhadora e amplia conquistas, representado 
pela presidenta Dilma Rousseff. 

O povo brasileiro escolheu Dilma Rousseff presidenta! Venceu 
Dilma, venceu o Brasil, venceram os brasileiros e as brasileiras. 
Venceu a democracia que, apesar da disputa tensa, acirrada e 
agressiva - com boatos, denúncias de fraude nas urnas e tentativa 
de golpe -, saiu fortalecida e não sofreu qualquer abalo em seus 
alicerces. A vitória de Dilma é a vitória dos progressistas, é um 
sonoro “não” ao retrocesso.

O diferencial desta campanha, que garantiu a permanência 
do projeto democrático e popular, foi o povo nas ruas, capitaneado 
pela CUT no Distrito Federal e nos 26 Estados do Brasil. Aécio 
tinha parte importante dos jornais do seu lado, Dilma tinha o 
povo com suas bandeiras e camisetas vermelhas defendendo 
a continuidade do processo de transformação social do País.

A vitória de Dilma é a vitória dos movimentos social e sindical, 
da militância e da juventude organizada e mobilizada que, apesar 
da campanha feita pela mídia para desestimular a participação 
deles na política, foi às ruas defender suas posições, dizer que 
tem lado. E o lado dessa juventude é o nosso lado, é o lado do 
povo, da classe trabalhadora, de toda a sociedade.

A eleição acabou, mas a luta da militância e da juventude 
continua. É verdade que Dilma venceu, mas o governo continua 
em disputa. A coalização que venceu as eleições, capitaneada 
por Dilma, tem também representantes de setores conservado-
res e teremos, em 2015, uma das bancadas mais resistentes a 
mudanças da história no Congresso Nacional. E como sempre 
ressaltamos a maior parte da pauta dos/as trabalhadores/as 
não está diretamente subordinada à presidência da República 
e, sim, ao Congresso.

O papel da CUT é construir um movimento organizado, de 
massa, que ocupe as ruas, mobilize sindicatos, movimentos sindical 
e social, que pressione o Congresso a fazer as mudanças que rei-
vindicamos, a aprovar a pauta da classe trabalhadora. A presidente 
é progressista e quer mudanças. Em seu primeiro discurso falou 
que vai dialogar muito mais neste segundo mandato. Cabe a nós 
dar a sustentação, a base popular para que Dilma possa garantir 
os avanços que os/as trabalhadores/as reivindicam.

Para isso, é essencial avançar na democracia participativa e, 
neste sentido, ouvir os trabalhadores e a sociedade civil organiza-
da tem de ser prioridade. Queremos participar mais ativamente 
da construção das políticas públicas. Queremos avanços nos me-
canismos de controle social e formação de propostas e políticas. 
Queremos a reforma política. E a presidenta se comprometeu 
com esta reivindicação quando fomos a Brasília entregar o 
resultado do plebiscito popular que colheu mais de 8 milhões 
de assinaturas. Na ocasião, Dilma disse: “Meu compromisso é 
deflagrar essa reforma que é responsabilidade institucional do 
Congresso e que deve mobilizar a sociedade em um plebiscito 
por meio de uma consulta popular”. A presidenta disse que a 
consulta popular dará a força e a legitimidade exigida pelo 
processo de transformação para levará à frente a reforma política.

Nosso papel é dar condições para que a presidenta faça um 
governo progressista e de esquerda. Isso significa que a mesma 
dedicação que tivemos no apoio irrestrito à campanha de ree-
leição de Dilma, teremos de ter na cobrança, na mobilização e 
na pressão para que a pauta dos trabalhadores e da sociedade e 
as mudanças no Estado avancem cada vez mais.

O Estado tem de cumprir o seu papel e garantir mais segu-
rança, educação e saúde de qualidade, moradia, mobilidade 
urbana. Essas políticas públicas que continuamos necessitando 
e que devem ser muito mais consolidadas no segundo mandato 
de Dilma.

Vagner Freitas, presidente Nacional da CUT

De um ponto de vista classista o resultado do segundo 
turno das eleições presidenciais realizado no último domingo 
(26) deve ser analisado e exaltado acima de tudo como uma 
grande vitória da classe trabalhadora brasileira. Ao nosso êxito 
correspondeu, do outro lado, uma clara derrota das frações 
hegemônicas da classe dominante: a grande burguesia e sua 
mídia golpista, os banqueiros, os especuladores, os velhos e 
novos latifundiários e o imperialismo, representados pela 
candidatura tucana e neoliberal de Aécio Neves.

Não restam dúvidas de que foi um dos pleitos mais 
disputados e polarizados da história brasileira, com uma 
desesperada iniciativa golpista de última hora protagonizada 
pela revista “Veja” e respaldada pelo “Estadão”, a “Globo” 
e outros monopólios da comunicação. Uma vez mais o povo 
não se deixou enganar, soube discernir o joio do trigo, tendo 
identificado e derrotado seus verdadeiros inimigos, abrindo 
caminho para concretizar as mudanças mais profundas que 
o povo e a nação reclamam.

Diante do risco de derrota para o candidato da direita 
sinalizado pelos institutos de pesquisa (bem como pelo po-
sicionamento de Marina e da cúpula do PSB), a militância 
dos movimentos sociais e partidos políticos progressistas se 
uniu e ganhou as ruas durante o segundo turno, disputando 
voto a voto. Este movimento dos militantes foi essencial para 
reverter a onda conservadora que já havia se revelado na nova 
composição do Congresso Nacional e virar o jogo a favor de 
Dilma Rousseff.  

A vitória evitou que o país caminhasse para trás. Aécio 
seria o retrocesso em toda linha, começando pelo ajuste 
fiscal anunciado por Armínio Fraga, acompanhado de de-
missões em massa e recessão econômica; o fim da política 
de valorização do trabalho e dos salários; a flexibilização da 
legislação trabalhista; a perseguição e criminalização das lutas 
sociais; a privatização do Banco do Brasil, Caixa Econômica 
e Petrobras; o esvaziamento do Mercosul; a subordinação do 
Brasil ao projeto imperialista dos EUA.

As batalhas eleitorais deste outubro não deixaram apenas 
saldos positivos. A composição social e política do Congresso 
Nacional, que já não era lá grande coisa, sofreu um notório revés. 
Tornou-se ainda mais conservadora, hostil aos projetos oriundos 
da classe trabalhadora e favorável à agenda regressiva apresentada 
pelos porta-vozes do patronato. O crescimento da direita também 
se refletiu no resultado final da eleição presidencial.

A leitura classista da conjuntura indica que é indispensável 
avançar nas mudanças para consolidar o que foi conquistado 
ao longo dos últimos 11 anos, evitar futuros retrocessos e via-
bilizar a agenda da classe trabalhadora por um novo projeto 
de desenvolvimento nacional com valorização do trabalho, 
soberania e democracia.

O caminho das mudanças passa pela realização de re-
formas democráticas estruturais, começando pela reforma 
política e da mídia, bem como pelo atendimento de demandas 
históricas do nosso povo e das centrais traduzidas na pauta 
trabalhista, como mais investimentos no SUS, bem como em 
educação e transporte público; fim do fator previdenciário 
(com o qual a presidenta Dilma se comprometeu); reforma 
agrária; redução da jornada de trabalho; rejeição do PL 4330 
(que escancara a terceirização) e a ratificação das convenções 
151 e 158 da OIT, entre outras.

Alcançar tudo isto não será nada fácil, especialmente 
diante da correlação de forças na Câmara Federal e Senado. 
Mas é plenamente possível. O fator chave, que constitui o 
desafio número 1 da CTB, bem como do conjunto dos movi-
mentos sociais, do governo federal e forças progressistas do 
país, é elevar o grau de consciência e mobilização da classe 
trabalhadora e do povo brasileiro, pois só como (muito) povo 
nas ruas lograremos as transformações que o Brasil reclama.

Adilson Araújo, presidente da CTB 

Uma grande vitória da 
classe trabalhadora
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NOVEMBRO AZUL

epois do Outubro Rosa, 
este mês começa outra 
campanha. Desta vez é o 

Novembro Azul, que tem o objetivo 
de informar e ajudar na prevenção 
do câncer de próstata. O Novembro 
Azul segue a mesma lógica do 
Outubro Rosa, ao celebrar no dia 
17 de novembro o Dia Mundial do 
Combate ao Câncer de Próstata.

A campanha propõe que os 
homens mudem seus hábitos em 
relação aos cuidados com a saúde 
e se livrem dos preconceitos, como 
o receio de ir ao urologista e fazer 
o exame de toque. Quase 50% 
dos brasileiros nunca foram ao 
urologista, e, este ano, calcula-se 
que 12 mil vão morrer da doença 
em função da descoberta em 
estágio avançado. A população 
masculina na faixa etária acima 
de 40 anos que realiza os exames 
de detecção precoce do câncer 
aumenta as chances de sucesso 
no tratamento.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), o 
câncer de próstata é o segundo 
tipo que mais mata homens no 
Brasil, atrás apenas do câncer de 
pele. A cada seis homens, um tem 
a doença. Para 2015, a estimativa 

Campanha contra o câncer de próstata
é a de que 69 mil novos casos da 
doença sejam diagnosticados 
no Brasil. Em valores absolutos, 
é o sexto tipo mais comum no 
mundo e o mais prevalente entre 
os homens, representando 10% do 
total de cânceres.

Para alertar os homens sobre 
a importância do diagnóstico 
precoce da doença, diversos ór-
gãos públicos, como o Congresso 
Nacional, monumentos, pontos 
turísticos em todo o país e prédios 
particulares estão iluminando as 
fachadas com luz azul durante 
todo o mês de novembro. No dia 
17 de novembro o Cristo Redentor 
ganhará a cor azul.

O que é a próstata
É uma glândula do sistema 

reprodutor masculino que pesa 
cerca de 20 gramas e se assemelha 
a uma castanha. Ela localiza-se 
abaixo da bexiga e sua principal 
função, juntamente com as vesícu-
las seminais, é produzir esperma.

Câncer de próstata
O câncer de próstata é o resul-

tado de uma multiplicação desor-
denada das células da próstata. 
Quando há presença de câncer, a 

glândula endurece. Na fase inicial 
não há sintomas, mas em 95% 
dos casos os sintomas aparecem 
em estágio avançado. Portanto, 
exames preventivos frequentes são 
fundamentais para que a doença 
não seja descoberta em estágio 
avançado. 

Causas e fatores 
de risco
Ainda são desconhecidos. 

Embora normalmente apareça em 
homens com mais de 65 anos de 
idade, as chances de desenvolver a 
doença aumentam em até 50% se 
já houve algum caso de câncer de 
próstata na família, como pai ou 
irmão. É maior a incidência entre 
negros. Outros fatores, como estilo 
de vida (sedentarismo e obesida-
de), alimentação inadequada à 
base de gordura animal e pobre 
em frutas, legumes, verduras e 
grãos, também podem interferir 
no surgimento da doença.

Sintomas suspeitos
Em sua fase inicial, o câncer de 

próstata tem evolução silenciosa. 
Muitos homens não apresentam 
nenhum sintoma. Quando al-
guns sinais começam a aparecer, 

95% dos tumores já estão em fase 
avançada, dificultando a cura. 
Confira os sintomas que merecem 
uma consulta ao médico:

• Sensação de que a bexiga não 
esvaziou completamente e ainda 
persiste a vontade de urinar.

• Dificuldade de iniciar a urinar.
• Dificuldade de interromper o 

ato de urinar.
• Urinar em gotas ou jatos su-

cessivos.
• Necessidade de fazer força para 

manter o jato de urina.
• Necessidade premente de urinar 

imediatamente.
• Sensação de dor na parte baixa 

das costas ou na pélvis (abaixo dos 
testículos).

• Problemas em conseguir man-
ter a ereção.

• Sangue na urina ou no esper-
ma (esses são casos muito raros).

• Dor durante a passagem da urina.
• Dor quando ejacula.
• Dor nos testículos.
• Dor lombar, na bacia ou nos 

joelhos.
• Sangramento pela uretra.
• Na fase avançada, pode provo-

car dor óssea, sintomas urinários 
ou, quando mais grave, infecção 
generalizada ou insuficiência renal.

Prevenção e 
tratamento
Homens a partir dos 45 anos 

de idade (ou 40, se houver casos 
de câncer de próstata na família) 
devem procurar um urologista 
anualmente para realizar exames 
preventivos. Um desses exames é o 
toque retal.

O exame é rápido e indica se a 
próstata apresenta algum tipo de 
alteração. Caso a alteração seja 
detectada, o médico pode solicitar 
outros exames para confirmar o 
diagnóstico, como PSA (Antígeno 
Prostático Específico), ultrassom 
transretal e biópsia da glândula, 
que consiste na retirada de frag-
mentos da próstata para análise. 
Só então é feito o diagnóstico.

O diagnóstico precoce é alia-
do do homem no tratamento do 
câncer de próstata, que oferece 
até 90% de chances de cura. O 
tratamento vai depender do estágio 
da doença, e pode ser feito por 
meio de cirurgia, radioterapia, 
tratamento hormonal e, algumas 
vezes, apenas observação médica.

Apoio familiar
O papel da família na preven-

ção das doenças é muito importan-
te.  As mulheres já recebem orien-
tações desde a infância de como se 
cuidar. Já os homens acabam por 
deixar de lado as consultas médi-
cas e o check-up. Neste processo, 
a parceira tem uma participação 
essencial para encorajar o homem 
a fazer os exames.

No caso de um diagnóstico 
para câncer de próstata, o apoio 
da família, principalmente da 
companheira, é fundamental 
para o homem aceitar e enfren-
tar a doença. Quando ela está 
envolvida, os homens tendem 
a procurar o médico e a levar 
mais a sério todas as questões 
relacionadas à sua saúde e ao 
tratamento.

Um toque pode 
salvar vidas
Lembretes para a realização 

dos exames periódicos, como 
toque retal e PSA, assim como 
bate-papo sobre os tabus e mitos 
do câncer de próstata ajudam a 
desmistificar a doença.

É importante que as mulhe-
res informem a seus maridos, 
filhos, pais e outros membros da 
família que o exame de toque 
é indolor e rápido, e não vai 
mudar ou atrapalhar a mascu-
linidade deles. 

D
50% dos brasileiros nunca foram ao urologista, e, por isso, 12 mil devem morrer da doença este ano


